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Kogebog 
 

Projektets navn 
Udvikling af bæredygtigt design til at etablere ikke-betalte relationer for borgere med 

handicap/psykosocial funktionsnedsættelse. 

 

Projektets formål har været at styrke borgerens trædesten ud i samfundet gennem udvikling af et design til 

igangsættelse af bæredygtige ikke-betalte relationer. De kortsigtede mål var udvikling af design til at 

etablere ikke-betalte relationer og identificerering af kompetenceudviklingsbehov hos de fagprofessionelle 

i forhold til at kunne igangsætte og understøtte bæredygtige ikke-betalte relationer. De langsigtede mål var 

at øge borgerens deltagelse i civilsamfundet gennem ikke-betalte relationer, og derigennem målet om et 

meningsfuldt og selvstændigt liv, samt at udvikle en metodik som bærende fundament for igangsættelse af 

samarbejdsinitativer for ikke-betalte relationer med civilsamfundet og frivilligområdet. Endelig at barriere 

nedbrydes fra socialområdets tilbud og ud i civilsamfundet og fra civilsamfundet og ind på tilbuddene. 

 

Kommune og arbejdsplads 
Projektet er et samarbejde mellem University College Lillebælt (UCL) og Socialafdelingen Botilbud, 

Svendborg Kommune. 

 

Kontaktpersoner 
UCL:   Hanne Kathrine Kallesøe, hakk1@ucl.dk 

Svendborg Kommune:  Hasse Jacobsen, hasse.jacobsen@svendborg.dk 

 

Ressourcer 
Da projektet har været gennemført i tæt samarbejde mellem UCL og Svendborg Kommune har det været 

vigtigt, at der fra starten blev etableret et solidt grundlag for samarbejdet. Det skete ved at koble 

nøglepersoner fra de to samarbejdspartnere sammen i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgning.  

 

Et samarbejde handler udover gensidig forventningsafklaring om personlige relationer, om god kemi. Det 

har været tydeligt, at hele projektets gnidningsfrie samarbejde er lykkes på grund af god kemi mellem 

samarbejdspartnerne igennem hele projektet. Man vil hinanden, og enhver udfordring undervejs i projektet 

er blevet mødt med gensidig interesse i at finde gode løsninger. 
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I forbindelse med udarbejdelse af projektansøgning deltog interessenter med aktier i projektet, og derfor 

nåede vi frem til en projektansøgning, som alle involverede bakkede op om og havde ejerskab til. Da 

projektet fik tildelt midler, blev der nedsat en styregruppe og en projektgruppe, og der blev allerede her 

koblet en projektkoordinator på, som også fungerede som bindeled mellem interessenter.  

 

Styregruppen bestod af beslutningskompetente medarbejdere fra begge steder, der havde charge til at 

understøtte projektets daglige drift. En konsulent i Svendborg Kommune blev projektleder og formåede 

med sin tilgang at sikre fremdrift i hele projektet. Da projektlederen undervejs fik nyt arbejde var der 

udarbejdet en solid projektplan, som den øvrige styregruppe kunne holde sig til i den sidste del af 

projektet.  

 

Projektgruppen bestod af projektleder, projektmedarbejder fra UCL, afdelingsledere og -koordinator fra 

involverede arbejdspladser og områdeleder fra Svendborg Kommune. Projektgruppen havde til opgave at 

koordinere og sikre projektets daglige drift, herunder den konkrete afvikling af projektets faser 

(iterationer) med involverede studerende. 

 

Projektets organisering har derfor fra start været enkel, tydelig og gennemskuelig og har medvirket til at 

sikre betydelig fremdrift gennem hele projektperioden. Ethvert internt og eksternt projekt koster noget. I 

tid. I økonomi. I prioritering. I mange af dagligdagens normale funktioner. Der har fra projektansøgning 

og hen imod projekts afslutning i oktober været investeret et betragteligt antal timer fra såvel UCL som 

Svendborg Kommunes side i at gennemføre projektet. Men når noget koster, betaler man kun dyrt, hvis 

man ikke får en merværdi ud af investeringen. Projektet har fra første dag været styret af, at det skulle give 

et udbytte for de deltagende organisationer, og ikke mindst for de borgere, som personalet på 

arbejdspladserne er ansat til at støtte. Det er lykkes, og ikke alene som et udbytte efter projektets 

gennemførelse. Igennem hele projektet har medarbejdere og beboere været involveret og deltaget i den 

stribe af aktiviteter, som har båret projektet.  

 

Tid 
Samarbejdet omkring projektet blev indledt i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgningen i foråret 

2015. Forberedelserne gik for alvor i gang i sommeren 2015, da projektet fik tilskud. Projektet afsluttes i 

oktober 2016. 

 

Alle involverede har brugt en del tid på projektet angivet i nedenstående skema som gennemsnitlige antal 

timer anvendt pr. uge på projektet.  
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Funktion Timer 

Projektleder 2 
Projektkoordinator 8 
Lokale koordinatorer 3 
Afdelingsledere 1 
Medarbejdere 6 

 

Dertil kommer de studerendes forbrug, som afspejler, hvor i uddannelsesforløbet, de har været. 

 

Projektet har haft tre faser: Planlægning, Fire iterationer (faser) med studerende og Afslutning.  

 

Planlægningen fandt sted fra udmøntning af projektpuljen og har været vedligeholdt/justeret gennem hele 

projektet i form af styregruppemøder og planlægning af afslutning.  

 

Anden fase indeholdt fire iterationer bygget om omkring to typer uddannelsesforløb på UCL: IPT 

(Innovation På Tværs) og projektdating.  

 

IPT er et studieforløb, som studerende på UCL deltager i for at udvikle kompetencer til at: 

 indgå i tværprofessionelt samarbejde  

 arbejde med innovation og entreprenørskab  

 inddrage teknologier i opgaveløsningen  

 indgå i samskabelsesprocesser med borgere og samarbejdspartner 

 

I forløbet kan studerende fra ergoterapeut-, pædagog-, socialrådgiver-, lærer-, fysioterapeut-, radiograf-, 

sygeplejerske- og bioanalytikeruddannelserne deltage. 

 

Projektdating er et studieforløb, hvor pædagogstuderende i samarbejde med en arbejdsplads søger 

løsninger på og udvikling af formulerede udfordringer, der har relevans for den pædagogiske profession. 

 

De fire iterationer har været successive og hver iteration har haft til opgave at give stafetten videre, så der 

undervejs er akkumuleret viden. Indholdet i hver iteration har været kick-off, research, ide-generering, 

prototyping og præsentation og har været båret af at være læringslab for både medarbejdere og studerende. 
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Ved kick-off og læringslab har der været interne og eksterne oplæg. Aktørerne i hver iteration har været 

forskellige på nær medarbejdere og beboere, der har været en stabil ingrediens gennem hele projektet.  

 

De fire iterationer: 

1 IPT  14/9 – 2/10 2015 

 2 Projektdating  5/11 2015 – 4/3 2016 

 3 IPT  29/2 – 18/3 2016 

 4 Projektdating  20/4 – 30/9 2016 

 

Sværhedsgrad 
Overordnet set har projektet været let at gennemføre. Det betyder dog ikke, at vi ikke undervejs har mødt 

en række udfordringer: 

 Når vejret ikke vil, som vi vil have det til 

 Når studerende ikke tjekker mail 

 Når medarbejdere kan være uenige i og/eller har svært ved at prioritere, at et projekt trækker på 

ressourcerne i en travl dagligdag 

 Når kommunikationen bliver om og ikke med hinanden 

 Når en projektleder tillader sig at skifte job 

 Når ambitionerne er højere end virkeligheden kan leve op til 

 Når tiden bliver for knap eller for lang 

 Når samarbejdspartnere inddrager eksterne samarbejdspartnere 

 

Udfordringers afsmitning på et projekts udbytte er blandt andet afhængig af, om projektorganiseringen og 

de daglige projektmedarbejdere er i stand til at handle og finde veje ud af udfordringerne, så de bliver til 

om- og genveje og ikke blindgyder. Projektet har vist at have en bæredygtig organisering. Når vi har snust 

til 4 og 5 i sværhedsgrad er det blevet håndteret, så vi vedvarende har befundet os i og omkring 1 og 2.  Vi 

har vurderet delelementer ud fra sværhedsgrad med følgende skalering: 

 Afvikling af aktiviteter    1-2 

 Fastholdelse af ejerskab til projektet   4-5 

 Deltagelse af studerende med mange fagligheder fra fem uddannelser 2-3 

 Organisering og tilrettelæggelse på tværs af mange sektorer  4 

 Samarbejde i styregruppe og på de enkelte arbejdspladser og med studerende 1-2 
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Ingredienser 
En god ret kræver en blanding af at have de rigtige ingredienser, den rigtige rækkefølge og den rigtige 

evne til at improvisere undervejs, når processen ikke giver de udfald, man havde forventet. 

 

 

I projektet har vi haft stor glæde af en 

række ingredienser for at opnå en god ret.  

 

Der skal være et behov. Det er fint at have 

en ide, men hvis den ikke hjælper med at 

imødekomme et behov, bliver det ideen for 

ideens skyld og ikke behovet. Sagt på en 

anden måde skal ideen have rod i den 

opgave, som vi er ansat til at løse, og derfor 

skal den imødekomme et behov i forhold til 

målgruppen, som vi hidtil har kunnet finde 

den mest egnede løsning til. Men vi vidste 

godt, at det kunne blive bedre.  

 

Med afsæt i behovet kræves en god ide. En ide med styrke som en vision. Det kan godt være, at det ikke 

helt er muligt at indfri ideen, men den skal have så stærk en kraft, at omgivelserne vækkes af ideen og får 

lyst og mod til at arbejde med den. 

 

Der skal være gode, solide og stabile samarbejdspartnere omkring retten. Ofte griber vi til at løse 

udfordringer i egen ramme. Og ofte finder vi gode løsninger, men vi giver anledning til at blive tilpas 

forstyrret, når vi inddrager samarbejdspartnere. Det gælder, om det er i målgruppen, blandt pårørende og 

blandt tætte og fjerne samarbejdspartnere, som kan bidrage til at vinkle vores egen måde at være i verden 

på. De mange samarbejdspartnere betyder også, at der har været mange fagligheder og sektorer 

involveret. 

 

Betydningen af information og kommunikation må aldrig undervurderes. Det gælder helt oplagt enhver 

form for involverede i projektet, men det gælder også andre, som er i berøring med målgruppen. Ved at 

informere og kommunikere bidrager vi til at understøtte accept og forståelse og måske også inspiration. 

Det er også en god ide, at et projektet har en catchy og mundret titel. Med vores valg af projekttitel har vi 

En god 
ret 

Behov 

Ide 

Målgruppe 

Samarbejds-
partnere 

Mange 
fagligheder og 

sektorer 
Information og 
kommunikation 

Forandrings-
beredskab 

TId 

Plan 

Mål 
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givet os selv en del ekstra arbejde, fordi titlen skulle oversættes over for samarbejdspartnere, beboere og 

pårørende til hverdagsdansk. 

 

Der skal være et høj grad af forandringsberedskab, for det går aldrig helt efter planen. Når vi rammer 

uheldige smagsnuancer, skal vi kunne improvisere og innovere for at bringe smagen tilbage i den retning, 

vi tilstræber. Men vi skal også kunne gribe den uventede mulighed, hvis den giver flere udfaldsmuligheder 

end den oprindelige plan. Det kræver mod at håndtere disse situationer, så de bliver anvendt til gavn og 

glæde og ikke til at gå i panik. Hvis det hele er ved at koge på, kan man jo for en kort stund skrue lidt ned 

for temperaturen og redde, hvad reddes kan. 

 

Der skal være tid til rådighed for alle i projektet. Skal beboeren opleve sig involveret, skal medarbejderen 

kunne bidrage uden at føle, at vedkommende svigter, skal pårørende have tid til at overveje, deres barns 

medvirken, skal tilskudsgivere anerkende et retningsskift, kræver det tid. Planlægningen bør altid rumme, 

at der kan bruges tid til at dosere mængden af smagsstoffer i retten. 

 

Der skal være en plan, for uden en plan ved vi ikke, hvor vi vil hen. Og uden en plan får vi ikke glæde af 

de situationer, hvor planen afviges. Hvordan kan vi vide, at vi er udenfor planen, hvis vi ikke har en plan? 

Planen skal være gennemtygget af alle involverede, og den skal ikke alene være gennemtygget men også 

accepteret for at sikre det nødvendige ejerskab til retten. 

 

På samme måde skal der være et mål. Vi skal have en forestilling om, hvor vi ender. Som i en ret, gør det 

ikke noget, at vi ikke får det forventede ud af opskriften, men vi skal vide, hvad vi tror, vi laver, for at 

vide, at vi ender med noget andet. Målet holder os på kursen og bliver helt centralt for, om retten lykkes. 

 

Fremgangsmåde 
Når man har taget beslutningen om, at man ønsker at gå i gang, skal man ville det. Det er næsten banalt at 

skrive, men det er ofte her, udfordringer opstår. Hvis man ikke vil det nok. Der er flere måde at finde ud 

af, om man vil det nok. Bruger man champignon på glas, går dele af processen nok lidt nemmere, men det 

vil også præge smagen af den endelige ret. Dermed ikke sagt, at det er forkert at bruge smutveje, så længe 

man holder det op imod det endelige resultat. I vores projekt blev viljen til det understreget på flere måder. 

I særdeleshed i et tæt samarbejde mellem to samarbejdspartnere, der havde besluttet sig for at ville skrive 

ansøgning sammen og gå tæt sammen igennem hele projektet. Viljen blev forstærket af muligheden for 

ekstern finansiering, som reducerede risici i forhold til projektets økonomiske bæredygtighed. Der blev 

informeret op i begge samarbejdspartneres systemer, så ledelse, politikere mv. blev taget i ed i forhold til 

projektet.  
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Viljen slog desuden igennem i forhold til organisering, hvor der blev valgt en både lille styregruppe og 

lille projektgruppe suppleret af centrale kontaktpersoner for begge botilbuds og UCL’s vedkommende. 

Det gjorde projektet agilt og klar til at handle på ethvert tidspunkt undervejs i projektet. Derfor var såvel 

charge som tilgivelse centrale begreber. Charge i den forstand, at de involverede havde opbakning til at 

handle undervejs i projektet. De skulle ikke vente på, at styre- og/eller projektgruppe var klar til at mødes. 

Det betød også, at der af og til blev truffet beslutninger, som måske havde været anderledes, hvis styre- 

og/eller projektgruppe havde haft mulighed for at mødes. Men projektets fremdrift var vigtigere end den 

helt velovervejede og afprøvede beslutning, og det vidste de involverede, som netop derfor handlede ud 

fra, at tilgivelse ofte er nemmere at få end tilladelse.  

 

Før projektet har botilbuddene overvejet forskellige muligheder for at etablere relationer, der ikke var 

båret af pårørende, medbeboere eller professionelle. Og projektet var og er løftestang til at bryde med den 

vante tilgang. Det har været drøftet med beboere før projektet, og de direkte involverede beboere har fået 

betydelig mere information og flere snakke om projektet, så de havde indsigt i, hvad der foregik. Hvor det 

har været muligt og relevant, har pårørende været orienteret. Det har både været generelt og mere konkret. 

Projekter har det dog med at komme og gå i en kommunal virkelighed, og derfor har den primære strategi 

været at orientere og inddrage præcis i den situation/det øjeblik, hvor det har givet mening. På den måde 

undgik vi også at omklamre beboere og pårørende med mere information end nødvendig.  

 

Fordi projektet har betydet, at begge botilbud har haft et større antal studerende som projektinvolverede, 

valgte vi fra start at sikre, at de studerende havde adgang til personalet 24/7. Vi lærte undervejs og 

styrkede netop denne mulighed. En af forudsætningerne for, at de studerende fik et udbytte af deres 

deltagelse var og er, at de oplevede, at de var velkomne og kunne bidrage til at løfte vores vidensniveau. 

Styregruppe, projektgruppe, ledelse og tovholdere har derfor haft en særlig opgave med at skabe det 

fundament for os selv og de studerende.  

 

Projektet krævede også, at ejerskabet til projektet løbende skulle og blev genforhandlet, da der er tale om 

nye positioner i forhold til et samarbejde, hvor alle i princippet er medudviklere. Det er nemt at henfalde i 

positioner som værter og gæster, som vi har forsøgt at undgå. Projektet har haft et fælles ansvar for 

undervisere, studerende, medarbejdere og borgere i at være nysgerrige og indgå i samarbejdet. I 

perioderne mellem iterationerne betød det, at medarbejderne skulle arbejde videre med de udfordringer og 

resultater, de i samarbejde med studerende var nået frem til. Det har vi gjort tydeligt ved at score 

fastholdelse af ejerskab til projektet som 5 i sværhedsgrad.  
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Kun i kraft af at fastholde en innovativ tilgang gennem hele projektet er det blevet til en ret. Da 

ingredienserne i retten har indflydelse på rettens smag, er det vigtigt, at det er muligt at foretage ændringer 

i opskriften undervejs. Hvem er det, vi laver retten for? Er det den smag de rent faktisk ønskede? Har vi fx 

lavet den for stærk i forhold til deres behov? 

 

Organiseringen af projektet i faser har haft stor betydning for fremdriften. Fase 1 gav inspiration til Fase 2, 

der gav inspiration til Fase 3 og så fremdeles. Det gav os mulighed for at reagere på det, projektet 

påvirkede. Den sidste fase tog derfor udgangspunkt i medarbejderes bekymring for, om frivillige nu skulle 

til at overtage alt det sjove i det fagprofessionelle arbejde. Havde vi haft en Fase 5, ville næste skridt være 

at arbejde med pårørendes holdning til projektet.  

 

Hver iteration har været indledt med et Kick off. Det har bundet iterationerne sammen og fastholdt den 

røde tråd, eller måske nærmere menu, gennem projektet. Samtidig gav det de studerende mulighed for at 

sætte fokus på dilemmaer, undren og særlige udfordringer, de var stødt ind i, og som de havde mulighed 

for at drøfte med medarbejderne. Kick off bandt iterationerne sammen og gav studerende mulighed for at 

hente læring og viden fra forudgående iterations studerende. For at sikre kontinuitet, udvikling og 

fremdrift har der i IPT-iterationerne været afholdt morgenmøder med studerende og et antal medarbejdere 

fra botilbuddene. Der blev arbejdet ud fra Scrum-metoden, hvor projektkoordinatoren har været ansvarlig. 

Projekter møder modstand. Det kan være fra medarbejdere, fra studerende, fra beboere og mange andre. 

Det har vi også oplevet, og hver gang har det vist sig, at det var på grund af manglende informationer og 

kommunikation. Det kan ikke undervurderes, hvor stor betydning oplevelsen af at være velinformeret har. 

 

Projektet har været båret af inddragelse og samskabelse med beboerne på botilbuddene og alle 

samarbejdspartnere. Det har styrket projektets dynamik. Projektets kontekst har været og er dynamisk, 

derfor skal projektet også være det. 

 

Medlemmerne af styregruppens bevidste engagement i projektet har også medvirket til at sikre projektets 

levedygtighed. Der har, særligt i opstarten, været en lind strøm af dialog mellem UCL og Svendborg 

Kommune, som har været præget af respekt og produktorientering, og det har uden tvivl gødet jorden for 

et frugtbart projekt.  

 

Endelig har det haft betydning for alle projektets deltagere, at der har været positiv opmærksomhed fra 

andre samarbejdspartnere og ledelsen i Socialafdelingen. Hvor det har været muligt, har de deltaget i de 

studerendes præsentationer af resultater fra iterationerne og dermed medvirket til at give projektet status. 
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Resultat/”målfoto” 
Vi har valgt en række billeder til at beskrive, hvad man som arbejdsplads kan forvente at opnå ved at følge 

ovenstående opskrift.  

 

Hvad der umiddelbart ligner diagrammet til en elektrisk anordning, er udbyttet af første møde i 

styregruppen efter tildeling af projektmidler. Med udgangspunkt i Venca-modellen blev der skabt overblik 

over projektets faser, leverancer, samarbejdspartnere, tidsplaner mv. Modellen medvirkede til at vise 

projektets forankring i arbejdspladsers udfordringer, og hvordan de studerende gennem de fire iterationer 

medvirkede til at levere arbejdspakker til arbejdspladsernes videre anvendelse. 

 
 

 

Cirkusteltet lejede vi til første fase af projektet. Det var 

eftersommer, det burde være lunt, og vi ville give de studerende et 

laboratorium, hvor de havde fuld adgang og kunne fordybe sig. Et 

cirkustelt skaber forventninger. Det ses af de tre studerende, der står 

udenfor. En har korslagte arme men et positivt udtryk i ansigtet – 

måske lidt tilbageholdende og afventende med ryggen til teltet og 

måske fuld af forventning til, hvad der sker inde i teltet. En anden 

studerende har hænderne i lommen, men står rank og ser på sin 

studieven og måske ind i teltet – lidt forsigtig, men også 

signalerende energi og mod til at komme ind i teltet og finde ud af, om hendes plads var tilskuerens eller 
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artistens. Den tredje studerende har en reflekterende position – måske allerede ved at overveje, hvad der 

skal foregå inde i teltet. Derfor var vi glade for vores valg at ramme, selvom vejret hurtigt gjorde det mere 

til symbol end værksted.  

 

Et cirkus skaber forventninger i alle aldre. Man ved nogenlunde, hvad der kommer til at ske, men det er 

også uforudsigeligt, og der er altid noget uventet. Det er morsomt, det er spændende, det er dramatisk, og 

det vækker alle følelser. Man bliver opløftet, fordi man kommer gennem følelserne. Man kan ikke vide sig 

helt sikker, fordi man pludselig kan blive hevet ind i manegen og gå fra at være tilskuer til at være 

deltager. Lever publikum med, bliver det med sikkerhed en bedre forestilling. Der er sikkerhedsnet under, 

men det kan godt gå lidt galt, og den situation skal man forstå at udnytte, så selv det dramatiske og 

uplanlagte i det mindste bliver håndterbart. Sådan var vores projekt. Og alle havde stor lyst til at vende 

tilbage til teltet.  

 

Det sidste foto viser, hvor projektet er på vej til at 

bevæge sig hen. Gennem en ny pulje har Svendborg 

Kommune fået midler til aktiviteter omkring 

etableringen af et kolonihavehus. Et forslag flere af 

iterationerne kredsede omkring. Nu er det på vej til at 

blive virkelighed. 

 

 

 

Tips og gode råd 
Vores erfaringsopsamling skulle gerne fremgå undervejs i læsningen af kogebogen. Ingredienserne er helt 

centrale for, om retten lykkes. Lige så vigtig er evnen til at innovere og improvisere undervejs.  

 

Vi har haft stor glæde af eksterne bidrag undervejs i processen. Det har netop været krydderi, der har givet 

særlige nuancer i smagens ret. Det gælder Trine Holm Erichsen fra Skansebakken, Flemming Bech 

Thøisen fra fablab og Esben Danielsen fra Lokale- og Anlægsfonden, tidligere Roskilde Festival.  

 

Ledelsens opbakning kan ikke understreges nok. Det gælder overordnet ledelse og ledelsen på de 

involverede arbejdspladser. De har deltaget, stillet sig til rådighed og vægtet projektets betydning ved at 

være så tilgængelige.  
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Læring kan ses ud fra forskellige perspektiver og har ikke entydige svar. Men blandt svarene er: 

 

 

 
 

 

Hvad kunne vi have gjort anderledes for at få en endnu bedre ret? 

 Vores gennemgående projektmedarbejder havde vi ikke mulighed for at fastholde i alle projektes 

fire faser. Da vedkommende på formidabel vis bidrog stærkt til de studerendes proces og bandt 

samarbejdspartnerne sammen, havde det været endnu bedre, hvis det var fortsat i den sidste fase. 

 Vi har ikke været helt fokuseret på økonomi, fordi vi har været revet med af projektet. Vi har 

brugt projektmidlerne ansvarligt og jf. ansøgning, men vi har også tilladt os at handle i projektets 

interesse, og dermed også fået udgifter, vi ikke havde forventet. 

 Vi var indledningsvis alt for fokuseret på målene fra projektansøgningen, som vi heldigvis slap 

senere i projektet, fordi projektet tog en udvikling, der gav endnu mere energi. 

 En ret med mange kokke har brug for tydelig information og kommunikation for at fastholde 

ejerskabet for alle og perspektivet på, at det er et fælles projekt. 

 

• Stærke relationer ud i praksis 

• Uddannelsesrelevant 
genstandsfelt 

• Kobling mellem teori og 
praksis 

 

•  Interaktion mellem 
undervisning og praksis 

• Læringsstyrkelse i form af 
erfaringsbaserede oplevelser 

 

 

• Den positive mulighed for nye 
vinkler på den professionnelle 
indsats igennem de 
studerendes input 

• Balancen mellem engagement 
i projekt og daglig praksis 

• Mulighed for nærvær og 
samvær med ikke 
professionelle 

• Samskabelse ved at være i 
dialog med studerende 

 

Beboere Medarbejdere 

Studerende Undervisere 


